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Wykład

Docenić fakt psychiczny – identyfikacja symptomów traumy
seksualnej u dzieci.

Swoje wystąpienie oparłam na doświadczeniach Modelu Pomocy Dziecku z

podejrzeniem wykorzystania seksualnego, który został opracowany w Gdańskim

Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Na wstępie przedstawię krótko historię Modelu, którego potrzeba opracowania narodziła

się wśród pracowników Ośrodka. Psychologowie występujący w charakterze biegłych

w sprawach dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego szybko spostrzegli

złożoność samej diagnozy oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków

umożliwiających z jednej strony kompetentną diagnozę, a z drugiej strony chroniących

dziecko w toku badania i dalszego postępowania procesowego.

Następnie odniosę się do wypracowanych w ramach Modelu standardów badania

klinicznego prowadzonego w kierunku identyfikacji symptomów traumy seksualnej oraz

wydawania opinii psychotraumatologiczno-psychiatrycznej. W toku licznych rozmów

i analiz w ramach zespołu oraz w oparciu o doświadczenia amerykańskie, którymi

podzieliła się z nami Nancy Chandler, został opracowany nasz kanon prowadzenia

diagnozy, na który złożyły się następujące standardy:

● miejsce – stabilna, dająca oparcie i poczucie bezpieczeństwa instytucja

● zespół kliniczny – interdyscyplinarny skład i sprawdzone procedury

postępowania

● superwizja – stała mentalizacja doświadczenia zespołu klinicznego
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Jednak najistotniejszą przesłanką w naszym podejściu do diagnozy symptomów traumy

seksualnej u dzieci, co wyróżnia nasz autorski Model, to wykorzystanie wiedzy

i doświadczenia z obszaru psychologii, psychotraumatologii, psychoterapii

psychoanalitycznej oraz psychiatrii. Oprócz wykorzystania całej wiedzy klinicznej na

temat funkcjonowania dziecka po traumie dołączyliśmy do diagnozy narzędzia, którymi

posługują się psychoterapeuci psychoanalityczni, a które umożliwiają rozpoznawanie

sposobu wchodzenia i budowania przez dziecko relacji z osobą badającą.

Wykształcenie i doświadczenie psychoterapeutyczne diagnostów pozwoliło na

włączenie narzędzia jakim jest własne wnętrze do świadomego badania procesów

przeniesienia i przeciwprzeniesienia w kontakcie z badanym dzieckiem, w zakresie jaki

jest możliwy w czasie badania. Taka perspektywa w istotny sposób poszerzyła zakres

obserwowanych symptomów, istotnych dla identyfikacji traumy seksualnej. Pozwala to

na konceptualizację opinii, która odnosi się do faktów psychicznych i w taki sposób

może stanowić ważny dowód w sprawie.
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